KONKORDATO KOMİSERLİK LİSTELERİNE KAYIT VE
SÜREKLİ EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER

GİRİŞ
Platformun bugünkü toplantısında konkordato komiserliğine başvuru usul ve esasları ile Kamu
Gözetim Kurumunun sürekli eğitimleri ile ilgili hususlar ele alınmış ve yazımızın konusu edilmiştir.
Konu iki bölümde ele alınmış olup ilk bölümde konkordato komiserliğine başvuru esasları,
ikinci bölümde de kamu Gözetim Kurumu sürekli eğitimleri irdelenmiştir.

I- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ
Konkordato komiserliği ile ilgili olarak bilindiği gibi İcra İflas Kanununun 290'ncı maddesinde
yapılan değişiklik ile mahkemelerin atadığı konkordato komiserliğinde keyfilik olmaması, mahkeme
başkanlarının istediği kişiyi konkordato komiseri olarak atamasının önüne geçilmesi ve bir düzen
sağlanması amacı ile "Komiserler, Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından oluşturulan Komiser
Listesinden seçilir." hükmü getirilmiştir. Sonrasında konkordato komiserliği ile ilgili 30.01.2019
tarihinde yönetmelik çıkarılarak, komiser olacak kişilerin özellikleri ve temel eğitimlere nasıl
katılanacağı hususları belirlenmiş bulunmaktadır. Ve söz konusu temel eğitimler bilindiği üzere
İstanbul Üniversitesi ile birlikte İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasında yapıldı, katılanlara
sertifikaları verildi. Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Konkordato Komiserliği
başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuru" ya istinaden de Komiserlik listesine kayıt için adaylar
başvurularını yapmaya başladılar. Yönetmelikte 30.01.2019 tarihinden önce yapılan eğitimlerin listeye
kayıt için yapılan başvurularda dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Bilindiği üzere başvuru ile ilgili olarak öncelikle adayların ya elektronik imza ya da mobil imza
sahibi olmaları gerekmektedir. Çünkü fiziki olarak bizzat başvuru mümkün değildir. Dosya elden
verilemeyeceği gibi posta yolu ile veya vekâleten başvuru da yapılamamaktadır. Başvurunun mutlaka
elektronik ortamda yapılması gerekiyor.
Başvuru iş veya ikamet adresinin bulunduğu Bilirkişi Bölge Kuruluna yapılacak olup iki Bölge
Kuruluna birden başvuru söz konusu değildir. Yani hem İstanbul'da bulunan bölge kuruluna hem de
bilfarz Ankara'da bulunan bölge kuruluna başvurulup kayıt yaptırılması mümkün değildir. Başvurular
28 Eylül 2020 – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında "vatandas.uyap.gov.tr" adresinden yapılabileceği gibi
KGK üzerinden de yapılabilir.
Başvuruların sonucu Bilirkişilik Bölge Kurulu İnternet sahifesinde yayınlanmaktadır.
Komiser listesine kayıt 3 yıl için geçerli olup 3 yılın sonucunda liste yenilenmektedir.

Konkordato komiserinde aranan şartlar
Konkordato komiserliğinde aşağıda belirtilen şartlar aranılmaktadır;
a. TC vatandaşı olmak,
b. Tam ehliyetli olmak,
c. En az lisans mezunu olmak ve 5 yıllık tecrübeye sahip olmak,
(5 yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim veya staj dönemi eğitimi dikkate
alınmamaktadır)
ç. İflas etmemmiş olmak,
d. Son 3 yıl içinde komiserlik görevine, özen yükümlülüğüne uymadığından son verilmemiş
olmak,

(Belirtilen nedenle komiserlik görevine son verildiğine ilişkin Mahkeme kararının olması
gerekmektedir.)
e. Meslek veya memuriyetten çıkarılmamış olmak,
f. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
g. Fiilen yürüttüğü mesleğin komiserlik yapmasına engeli olmamak,
ğ. Yönetmelikte sayılan suçlardan dolayı mahkûm olmamak,
h. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
ı. Komiserlik temel eğitimini tamamlamış olmak.

Başvuru sırasında istenilecek (yüklenecek) belgeler
Konkordato komiserliği için gerekli şartları haiz olan adayların başvuru sırasında aşağıda
belirtilen bilgileri elektronik ortamda yüklemeleri ve başvuru yapılan mercie göndermeleri
gerekmektedir.
Beş adet yüklenecek belge bulunmaktadır:
1. Başvuru formu doldurularak sisteme girilecek
2. Lisans diploması,
3. Beyanname, başvuru şartları bölümünün "ç","d","e","f" ve "g" bölümünde gösterilen
engellerin kişinin kendisinde olmadığını beyan eden bir beyanname düzenlenmesi gerekir.
4.Beş Yıllık tecrübeye sahip olunduğunu gösteren ve bağlı bulunulan yerden alınmış belge.
5. Temel eğitim sertifikası
(Doçent veya profesör olan kişiler temel eğitimden muaf olmaları nedeniyle onların da söz
konusu doçentlik veya profesörlük belgelerini eklemeleri gerekecektir)
Belgelerin 2,3,4, ve 5.sıradaki olanları pdf veya jpeg formatında, bilgi formu ise hem elektronik
imzalı hem de udf formatında olacak
Eksik belge ile başvuru yapılması durumunda veya yanlış belge yüklenildiği takdirde Bilirkişi
Bölge Kurulu bunun düzeltilmesini istemeyecek, ek bilgi veya belge istemeyecek ve bir itiraza tabi
olmaksızın tamamıyla başvuru talebi red edilmiş olacaktır.

KGK üzerinden başvuru
Bağımsız denetçiler ise Kamu Gözetim Kurumuna eybis üzerinden müracaat edebilecekler ve
herhangi bir belge yüklemeyeceklerdir. Kamu Gözetim Kurumunun sitesine de ya elektronik imza ile
veya Türkiye gov.tr üzerinden girilebilir. Burada yer alan komiserlik başvuru bölümünden müracaat
edilebilir. Diğer taraftan bağımsız denetim elemanları bakımından da 5 yıllık bir tecrübenin
aranıldığını belirtmek gerekecektir.

Uyap vatandaş portalından başvuru
e devlet üzerinden sisteme girildiğinde ortaya çıkan Konkordato Komiserliği dosyasından
konkordato komiserliği başvuru penceresi ortaya çıkacaktır. Burada ekrana gelen başvuru formunun
doldurulması gerekecektir. Form doldurulduktan sonra tamam butonuna basılmak suretiyle bilahare
elektronik imza ile imzalanacak ve evraklar gönderilecektir. İkinci olarak diğer belgeleri yüklemek
olacaktır. Her bir belge ayrı ayrı yüklenerek evrak gönder butonu ile gönderilecektir. Bu suretle
başvuru tamamlanmış olmaktadır.

II-KGK KAPSAMINDA SÜREKLİ EĞİTİMLER
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak eğitim programlarına örgün eğitimle devam
edilmektedir. Uzaktan eğitim programları henüz başlamadı, uzaktan eğitim programının usul ve
esaslarını KGK yayınlamış olmakla birlikte eğitimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli programın

temini mümkün olamamaktadır ve bu yönde birtakım zorluklar bulunmaktadır. Öncelikle yerli bir
program isteniliyor. O nedenle Teams veya Zoom üzerinden yayın yapılamıyor. İkinci olarak
programların 15 kişi ile sınırlı olması isteniliyor. Sonrasında yine bir takım teknik donanım isteniyor.
Derslerin kesintisiz 50 dakika yapılması ve 10 dakika ara verilmesi isteniliyor. En önemlisi
katılımcıların 50 dakika sürekli görüntülerinin canlı olarak görünmesi isteniliyor. Bir katılımcı için 37
saat ekran başında devamlı oturması gerçekten çok zor bir durum. Bununla birlikte odanın örgün
eğitim programları ve diğer eğitim programları yapılmaya devam edilmektedir.
Sürekli eğitimlere geldiğimizde ise, bilindiği üzere 2020 hesap yılı, yani 3 yıllık dönemde
toplam 120 saatlik bir eğitim tamamlanması gerekiyordu, 60 kredi temel mesleki konudan ve 60 kredi
de destekleyici konudan. Temel mesleki konularda 60 kredi 20+ 20+ 20 şeklinde olmaktadır.
Dolayısıyla 2020 de 120 saatlik kredinin tamamlanması gerekir. Hem 60 saatlik temel mesleki
konudan, hem de 60 saatlik destekleyici konulardan. Üç yıllık dönemde 5 kredinin de etik ilkeler
konusunda olması gerekiyor. Ancak bu 5 kredi notu 60 kredi notunun içinde olacaktır. Bununla
birlikte yüz yüze eğitimlerde 50 dakikalık bir eğitim 1 kredi olarak kabul edilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Odamızda online olarak şu anda etkin ve yararlı eğitimler yapılmaktadır. Ancak KGK nın
uzaktan eğitim ile ilgili bir takım şartlar ileri sürmesi, milli bir program ile eğitimin yapılmasını
istemesi ve milli bir yazılım programının ise temin edilememesi nedeniyle uzaktan eğitim henüz
başlayamamıştır. Bununla birlikte sadece İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası değil, kurumsal
olan ve bu işe milyonlarca para yatıran üniversitelerin kullandığı programlar da hep yabancı
menşelidir. Esasen şu anda yerli ve milli program da bulunamamaktadır
Kamu Gözetim Kurumu tarafından da, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun " eğitim programları
yabancı programlar üzerinden yapılamaz" şeklindeki kararı gerekçe gösterilmek suretiyle, bu şekilde
bir karar varken aksine davranmalarının mümkün olamayacağı ifade edilmektedir. KGK ya, " siz
program bulun biz parasını verelim alalım veya sizinle birlikte yapalım veyahut da Milli eğitim
Bakanlığı ile birlikte yapalım" şeklinde Oda tarafından öneriler yapılmasına rağmen sonuç alınamadı.
Diğer taraftan eğitimlerde finansal raporlama standartları, muhasebe standartları veya denetim
standartları anlatılıyor ve bu standartlar da esasen yabancılardan tercüme olduğundan bu nedenle
gizlenecek bir veri de söz konusu değildir. O yönden de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yerli ve
milli program dayatmasının haklı bir gerekçesi olduğu söylenemez. Bu nedenle KGK nın kararında bir
esneklik yapılacağı umut edilmekte ve beklenmektedir.
Bununla birlikte platformda KGK nın yerli program istemesinin nedeni esas itibariyle verilerin
ve bilgilerin yabancıların eline geçmesi kaygısından ziyade yerli programlara olan talebi artırmak
olabileceği, dolayısıyla yerli programın kullanılmasının doğru olacağını ileri sürengörüşler de ortaya
çıkmıştır.
Eğitimlerle ilgili bir başka konu ise süreç içinde yapılan eğitimler artık bir tekrara
dönüşmektedir. Kredi almak için aynı eğitim konularını takip etmek gibi bir tekrarın içine
girilmektedir. Tebliğde bir değişikliğe gidilerek bilimsel toplantıları izlemek, bilimsel yayınları
makaleleri takip etmek, okumak da meslek mensuplarının kredi elde etmeleri için araç olarak kabul
edilmesinde yarar bulunmaktadır. Önemli olan kişilerin kendilerini mesleki olarak geliştirmek
olduğuna göre tebliğde buna göre düzenleme yapılabilir.
Platformda yapılan değerlendirmede ayrıca, gerek KGK eğitimlerinin, gerekse konkordato
eğitimlerinin yaklaşık 5 yıldır Odada sürekli yapılmakta olduğu ve bu eğitimlere de tüm meslek
mensuplarının izlemek suretiyle önem verdikleri, buna karşın uygulama noktasında, bu kadar ilgi
gören bağımsız denetim süreci ve konkordato komiserliği sürecinin çok iyi bir durumda olmadığının
görüldüğü, bağımsız denetim görevini yerine getirip de bundan ekonomik fayda sağlayan meslek
mensubu sayısının % 5-10 arasında iken, konkordato komiserliği için görev yapanların sayısı % 1 bile
olmadığı, bu kadar düşük oranlı bu iki görev için bu kadar yüksek seviyede eğitimler alınması ve bu
işleri yapma koşullarının da o derecede ağırlaştırılmış olmasına karşılık görev yapanların bu derecede
düşük olmasının üzerinde durulması gerektiği ifade edilmiştir. .
Konkordatoyla ilgili olarak dosyaların özellikle büyük kentlerde yoğunlaşmış iken giderek bu
yoğunluğun azalmaya başlamış olmasına karşın pandemi döneminin yarattığı ekonomik sıkıntılar

sonrası konkordatonun yükseleceği beklentisi artmaya başladı. Yakın zamanda tekrar meslek
mensuplarına konkordato komiseri olarak ihtiyaç duyulabileceği anlaşılmaktadır.
Ancak konkordato komiserliğine başvurulduktan ve komiser sıfatını kazandıktan sonra görevin
ne şekilde verileceği sorusu meslek mensuplarında yer etmekte, zira bu görevin verilmesi ancak belirli
ilişkilerin kurulması ile mümkün olabilmektedir. Mahkeme başkanlarının komiser atamalarının ne
şekilde olacağı henüz bir standarda bir kurala bağlanmış değildir. Mahkeme başkanları " kendilerinin
tecrübeli komiserlerle çalışmalarının daha doğru olduğu, hiç komiserlik yapmamış, bu işin içinde
olmayana görev vermenin doğru olmadığından bahisle ancak tecrübeli olduğunu bildiği referansı iyi
olan kişilere görev verilmektedir.
Diğer taraftan konkordato komiserliğinde bağımsız denetçi YMM olmanın avantajları
bulunduğu da ifa edilmiştir. Mahkeme Başkanlığı tarafından üç komiser atanması durumunda
bunlardan birsinin hukukçu birisinin de bağımsız denetçi olması gerekmektedir. Bu durumda YMM
nin aynı zamanda bağımsız denetçi unvanına sahip olması halinde tercih sebebi olacağı açıktır. Bu
anlamda YMMM nin bağımsız denetçi olmasının avantajı bulunmaktadır.

